Ersättaryttrande till Barn- och utbildningsnämnden 11 februari 2009
§ 3 Centrumskolorna Nyboda och Forellen
-

Miljöpartiet hade om vi haft rösträtt ställt oss bakom det pågående utvecklingsarbetet.

-

Vi hade också bifallit tredje och fjärde att-satserna i vår (s, mp, v) motion
”Centrumskolan – framtidens skola i centrum”, inlämnad 11 december 2008 som
behandlades samtidigt;
o Att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen
kommer att förläggas tas fram.
o Att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i
samband med nystarten regleras av Barn- och utbildningsnämnden.

Miljöpartiet ställer oss bakom sammanslagningen av Nyboda skola och Forellen till en enhet
under arbetsnamnet Centrumskolan. I vår motion yrkade vi i den första att-satsen på ”att barnoch utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar
snabbutreda och redovisa vilka alternativ, som kan finnas när det gäller den framtida
försörjningen av grundskoleplatser årskurserna 6-9 i de centrala delarna av Tyresö med största
möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter.” Med hänsyn till
nuvarande situation (där rektorn som ledde utredningen om Nyboda och Forellskolans
framtida organisering sagt upp sig och en tillfällig rektor anställts på konsultbasis) är det nu
viktigast att personal och elever på skolorna får arbetsro. Vi hade dock helst sett en utredning
med flera alternativ.
Vi vill att ett konkret program/en plan för upprustning av Centrumskolans inre och yttre miljö
tas fram, i enlighet med vår motion. Den borgerliga majoriteten har gjort en
prioriteringsordning inför 2009 års investeringsprogram, men ingen konkret plan.
Miljöpartiet ifrågasätter ärendebeskrivningen och problematiken kring det uppkomna
budgetunderskottet: ”Nyboda skola har sedan ett antal år haft problem med vikande
elevunderlag i området, vilket inneburit svårigheter med ekonomin…” Vi menar att Nyboda
skola och Forellskolan i åratal missgynnats av den borgerliga majoriteten som låtit Nybodas
lokaler chansera och inte skapat rimliga förutsättningar för skolorna. Nyboda skolas
idrottshall är till och med i så dåligt skick så att Arbetsmiljöverket har ett vitesföreläggande av
1 miljon kronor. Tyresö kommun måste senast 5 augusti 2010 åtgärda ventilation och
undersöka (och eventuellt åtgärda) misstänka fuktskador i dusch- och omklädningsrum.
Miljöpartiets uppfattning är att det vikande elevunderlaget är en faktor till Centrumskolans
budgetunderskott. Men istället för att vända problematiken till något positivt har den
borgerliga majoriteten fördjupat krisen, vilket gjort att skolan hamnat i en ond spiral. Det går
inte att enbart att hänvisa problemet till vikande elevunderlag samtidigt som vi har skolval i
kommunen. Kunskapsskolan har t ex inte särskilt stort elevunderlag men tycks trots detta
locka till sig elever. Inte mindre okänsligt blir det när föreningsgården tar över lokaler i
Nyboda skola och en upprustning sker omedelbart. Vilka signaler sänder det till barn och
personal i skolan?

1

Centrumskolans budgetunderskott är trots vissa avskrivningar uppe i ca 4 miljoner kronor.
Nyboda skola har i åratal haft stora (ofrivilliga) budgetunderskott och för att få ekonomin i
balans krävs åtgärder som inköpsstopp, personalinskränkningar, vikariestopp, större
undervisningsgrupper, försämrat elevstöd mm. Den borgerliga majoriteten säger att de gör en
satsning på Centrumskolan, men det blir ju inte mycket till satsning när enheten samtidigt ska
bära med sig ett så stort budgetunderskott in i en ny organisation. Vi anser att detta måste
ställas under prövning. Tyresö kommun är skyldig att erbjuda en rättvis och likvärdig skola i
hela kommunen.

Marie Åkesdotter
för miljöpartiet de gröna i Tyresö
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